Anteckningar
Temagrupp Äldre

Datum: 18-12-12

Björn Gunnarsson Processledare Temagrupp Äldre
Tina Forsgren, verksamhetschef, Härryda kommun
Selma Avdic sektionschef Geriatrik SU Mölndal
Anne-Charlotte Larsson, processledare LGS
Madeleine Wertsén, Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård,
Mölndal
Lotten Pihl Sjukhustandläkare Mölndals sjukhus
Carin Bringestedt, sektorchef SDF Centrum, Göteborgs Stad ordförande
Christina Wadell områdeschef Hemsjukvård, Mölndals stad
Annika Ljungh sektorchef SDF Örgryte -Härlanda
Frånvarande Arto Niskala, verksamhetschef, Öckerö kommun
Lena Strömberg Vårdcentralchef Närhälsan Slottskogen vårdcentral
Anna-Clara Collén sektionschef på Strokeenheten SU/Östra
Nina Hautanen, Regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra
Götalandsregionen
Annika Robinsson Vårdcentralchef Närhälsan Eriksberg vårdcentral
Simina Gherman, sektionschef geriatrik SU/Sahlgrenska
Vakant privata vårdcentraler
Vakant, Partille kommun
Vakant, Angereds Närsjukhus/Frölunda Specialistsjukhus
Kallade:

Plats:

SDF Centrum Skånegatan

Tid:

KL 1330-1600
1. Inledning: Ordföranden för mötet Carin Bringestedt hälsade tre nya medlemmar
välkomna. Selma Avdic sektionschef Geriatrik SU Mölndal, sektorchef Annika Ljungh
och Lotten Pihl sjukhus/bedömningstandläkare Mölndals sjukhus.
2. Föregående mötesanteckningar : Godkänns läggs till handlingarna.
3. Information om tandvårdsstöd Madeleine Wertsèn. Se bif PP
4. Projekt DiREKT
Digital Regional Kompetensutveckling Analoga och digitala arbetssätt i vardagen
Metodledarutbildning och kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg.
Vid ett Skypemöte den 28 november redogjorde projektledare Kertin Hinz för den
nya nedbantade ansökan till ESF (Europeiska social fonden) Finansiering 67% ESF
33% medfinansiering i form av lön till deltagare. I ansökan behövs klartecken från
kommunerna i regionen att medfinansiera med 60 metodhandledare som ska få 120
timmars utbildning för att utbilda 1000 personer 20 timmar/per person.
Projektledare ska innan årsskiftet rapportera till ESF om det finns förutsättningar
och intresse i regionen för att starta projektet. ESF kommer i sin tur att fatta beslut i
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början av nästa år. Trots den nedbantade omfattningen var temagruppen ense om att
avstå medverkan i projekt DiREKT. Projektledare Kerstin Hinz är meddelad.

5. Information från LGS/BG
•
•

Överlämningsmöte för politiken 29 mars 2019
Godkänd handlingsplan för fortsatt arbete kring process ärende hantering.
• Se anteckningar på nya webbadress
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

6. Trygg och effektiv utskrivning till hemmet /UG SAMSA
Få betaldagar sedan start 25 september. Enligt SKL har:
Ledtiderna minskat:
Medelvårdtiden som utskrivningsklar har minskat för somatiken
Antalet 0-dagar har ökat
Färre platser upptas av utskrivningsklara
Men antalet disponibla vårdplatser har samtidigt minskat
SIP genomförs i större utsträckning än tidigare men det finns stora variationer i
utförande med avseende på när, var och hur den utförs:
Kvarstående osäkerhet kring syfte med SIP, rollfördelning och arbetssätt
Osäkerhet kring skillnaden mellan den tidigare vårdplaneringen och SIP
Positiv inställning till SIP från personal och den enskilde.
Överenskommelse och riktlinje som gäller från och med 2018-09-25 hittar du på:
Hemsida www.vardsamverkan.se
Implementeringsarbete pågår i verksamheter och i vårdsamverkan delregionalt.
På Gits hemsida finns uppdaterad information om SAMSA.
http://vastkom.se/gits/samsa.4.ee3fb6d14300e770a9f5e.html

7. Mötestider 2019
mötestider 2019: 30/1, 10/4, 22/5, 11/9, 23/10, 20/11 kl 1330-1630. SDF Centrum
Skånegatan 9 A
8. AktivitetsplanPlanen redigerades och ska sättas in i mallen, skickas ut när detta är klart.
9. Årsrapport
Mall för årsrapport är framtagen, processledare sammanställer och skickar ut för
godkännande
10. Övriga frågor.
Summering julfika:
Tre julfika/samverkansdialoger har genomförts med totalt 150 deltagare. Bra och
konstruktiv dialog utifrån överenskommelsen om bemanning 23, 26 och 31
december. Framkom i diskussionerna att man har tolkat överenskommelsen på olika
sätt. Privata vårdcentraler har inte bemannat upp under röda dagar. Ett förslag var
att nästa gång låta chefer i linjen ta fram ett underlag för överenskommelse.
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- Nationella demensriktlinjerna delregional handlingsplan: Fyrbodal och SäS är på
gång. Uppdra till processledare att sätta samman en lämplig arbetsgrupp och
presentera en tidplan och uppdragshandling till TGÄ mötet 30/1.

Att ta upp på nästa möte: Information om framtidens vårdinformatiomsmiljö
Tre punkter från mötet som ska lyftas upp på Samverkanstorget
•
•
•

Beredskap helger överenskommelsen
Aktivitetsplanen 2019
Delregional handlingsplan demens-Vägledning bifogas

Nästa möte 2019-01-30 kl 1330 SDF Centrum
God Jul och Gott nytt år och tack för gott samarbete.
Carin Bringestedt
Ordförande

Björn Gunnarsson
Processledare, sekreterare
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